
 

 

Philips Fidelio
sistem audio cu andocare

• Staţie de andoc. pt. iPod/iPhone/
iPad

DCM5090
Tower audio
Obsedat de sunet
Beneficiaţi de cea mai bună redare de pe CD-uri sau iPod/iPhone/iPad cu sunet amplu, captivant şi 
deosebit de limpede - graţie tehnologiilor LivingSound şi PureDigital. Acest sistem de andocare 3.1 

Philips DCM5090/10 dispune de un subwoofer integrat, o putere de ieşire de 200 W şi o staţie de 

andocare uşor de utilizat.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• LivingSound pentru sunet stereofonic mai amplu, copleșitor
• Sistem de boxe 3.1 cu subwoofer încorporat
• Tehnologie de procesare pur digitală pentru cea mai bună calitate a sunetului
• Putere totală de ieșire 200W RMS

Savuraţi muzica din diverse surse
• Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
• Tuner digital FM cu posturi presetate

Design care se potrivește interiorului
• Design tower unic pentru a se potrivi cu stilul dvs. de viaţă.



 LivingSound

Tehnologia LivingSound Philips în curs de 
patentare extinde semnificativ punctul optim 
(locul ideal pentru audiţie din cameră), astfel 
încât să vă puteţi bucura de o muzică într-
adevăr copleșitoare pe o zonă mai largă. Prin 
combinarea diferitelor procese de sonorizare, 
LivingSound restituie bogăţia și detaliile spaţiale 
ale ambianţei sonore, adeseori pierdute cu un 
sistem stereo compact. Efectul este un sunet 
mai amplu decât așteptările în punctul optim - 
distribuit extins și uniform în toată camera. 
Acum ascultarea muzicii nu se limitează la zona 
restrânsă în mod obișnuit. Bucuraţi-vă de 
sunetul stereo optim într-o zonă mai largă.

Sunet pur digital

Tehnologia avansată de procesare a sunetului 
pur digitală oferă o performanţă acustică mult 
superioară în comparaţie cu tehnologia de 
procesare audio analogică convenţională de 
care dispun playerele cu andocare care 
utilizează ieșirea audio analogică de la un iPod/
iPhone. Prin captarea ieșirii audio digitale de la 
iPod/iPhone și utilizând procesarea digitală în 
fiecare etapă a circuitului, este produs un 
coeficient semnal/zgomot mult mai mare. 

Rezultă o claritate inegalabilă a sunetului în 
echilibru perfect.

Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs. 
iPod/iPhone/iPad

Bucuraţi-vă de muzica MP3 preferată în timp ce 
încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone/iPad! Staţia 
vă permite conectarea dispozitivului portabil 
direct la sistemul Philips pentru a putea asculta 
muzica preferată cu un sunet superb. De 
asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPod/
iPhone/iPad în timpul redării, astfel încât să vă 
puteţi bucura de muzică și să nu trebuiască să 
vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului 
portabil. Sistemul vă încarcă automat 
dispozitivul portabil în timp ce este andocat.

200 W RMS

Acest sistem are o putere totală de ieșire de 
200 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată 
a mediei aritmetice, care este o unitate de 
măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai 
bine spus, puterea electrică transferată de la un 
amplificator audio la o boxă, care este 
măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice 
furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia 
determină puterea sonoră care este generată. 

Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună 
este puterea sonoră emisă de boxă.

USB Direct

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur și 
simplu, echipamentul USB la portul USB port 
pe dispozitivul dvs. Philips și muzica dvs. digitală 
va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Legătură MP3

Conectivitatea prin legătură MP3 permite 
redarea directă a materialelor MP3 de pe 
playerele media portabile. Pe lângă avantajul 
ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea 
superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, 
legătura MP3 este de asemenea extrem de 
comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este 
să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.
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Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod, iPod clasic, iPod nano a 6-a 

generaţie, iPod touch, iPod touch a 2-a generaţie, 
iPod cu afișaj color, iPod a 5-a generaţie, iPod a 5-
a generaţie, iPod Nano prima generaţie, iPod Nano 
a 2-a generaţie, iPod Nano a 3-a generaţie, iPod 
Nano a 4-a generaţie, iPod nano a 5-a generaţie, 
iPod touch a 4-a generaţie

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatibilitate iPad
• Compatibil cu: iPad, iPad 2

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 200 W
• Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital 

Sound Control, Dynamic Bass Boost, LivingSound
• Controlul volumului: sus/jos

Difuzoare
• Difuzor principal: Woofer de 5", Sistem de boxe 

Bass Reflex
• Nr. de boxe încorporate: 4
• Tipuri de subwoofere: pasiv

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, Unitate flash USB
• Moduri redare disc: Repetare piesă/integrală/

program, Redare aleatorie, 20 de piese 
programabile, Derulare înainte/înapoi, Căutare 
melodie următoare/anterioară

• Tip încărcător: Automat, Tavă
• Acceptă etichete ID3
• Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/

Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă 
anterioară/Piesă următoare, Redare program, 
Repetare, Shuffle, Stop

• Mod de redare din suport: Încărcare iPhone, 
Încărcare iPod, Încărcare iPad

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM Stereo
• Reglare automată digitală
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată

• RDS: Tip program, Nume post de radio, Reglare 
ceas prin RDS

• Presetări de posturi: 20
• Antenă: Antenă FM

Conectivitate
• Alte conexiuni: Antenă FM
• Intrare cu jack stereo de 3,5 mm: Legătură MP3
• Conexiuni spate: Intrare AUX

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep, 

Alarmă USB, Alarmă iPod
• Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
• Tip ecran: Afișaj VFD
• Eco Power Standby: 1 W
• Indicaţii: Mod DIM
• Dispozitiv de încărcare: iPad, iPhone, iPod
• Tip ecran: Afișaj VFD

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Antenă 

FM
• Ghid de iniţiere rapidă: Engleză, Germană, 

Olandeză, Franceză, Spaniolă, Italiană
• Telecomandă
• Manual de utilizare: 16 limbi
• Cabluri/conexiune: Cablu intrare stereo de 3,5 

mm, cablu de alimentare
• Altele: Manual de utilizare

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

422 x 1130 x 398 mm
• Greutate brută: 18 kg
• Greutate netă: 14,5 kg
• Adâncime unitate principală: 350 mm
• Înălţime unitate principală: 978 mm
• Lăţime unitate principală: 350 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz

Redare audio
• Andocare moduri de redare: repede înainte și 

înapoi, melodia următoare și anterioară, redare și 
pauză

• Medii de redare: CD, MP3-CD, Unitate flash USB, 
WMA-CD

•
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